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m
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en of op enige andere m
anier.  
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H
ooggeachte Rector M

agnificus,

H
ooggeachte decaan en bestuursleden van TIA

S,

Zeer geachte collegae, vrienden en kennissen,

Lieve fam
ilie,

Inleiding

In aansluiting op de rede van m
ijn collega N

ardo van der M
eer over bescheiden 

leiderschap, zal ik spreken over vertrouw
en in de zorg. M

ijn opleiding geneeskunde is 
begonnen in 1982 m

et fysiologie m
aar nu, 32 jaar later, houd ik een rede over vertrouw

en 
in de zorg. M

isschien zult u denken dat ik aardig de w
eg ben kw

ijt geraakt. En m
isschien 

hoopt u dat ik toch over fysiologie en ziekte zal spreken. M
aar m

isschien bent u w
el 

nieuw
sgierig naar hoe vertrouw

en en fysiologie sam
engaan. Z

elf denk ik dat ik in m
ijn 

vak als intensivist aan beide onderw
erpen, fysiologie en vertrouw

en, som
s snel na elkaar, 

aandacht m
oet schenken. Ik probeer u vanm

iddag uitleg te geven van w
at ik daarm

ee 
bedoel. Ik zal beginnen m

et de fysiologie w
ant dat is de com

fort zone van velen van u.

Figuur 1 D
e circulatie (bron: biology-forum

s.com
)



Vertro
u

w
en

 in
 d

e zo
rg

 5
 4 Vertro

u
w

en
 in

 d
e zo

rg

D
e grootheden 

van de circulatie   
D

e bloedsom
loop, door dokters m

eestal circulatie ge-
noem

d, bestaat uit het hart, de vaten die het bloed voort geleiden en de haarvaten in de 
w

eefsels. D
eze laatste noem

en w
e de m

icrocirculatie. M
aar deze elem

enten zijn eigenlijk 
de anatom

ie. D
e bloedsom

loop is m
eer. Er is ook nog het bloed zelf en bovendien is er 

bew
eging van het bloed in de genoem

de structuren. H
oe kunnen w

e een ingew
ikkeld pro-

ces als de bloedsom
loop, de circulatie, in m

aat en getal om
schrijven? In de natuurkunde 

gebruiken w
e daarvoor m

eetbare eigenschappen. D
ie m

eetbare eigenschappen noem
en 

w
e grootheden. D

e grootheden van de circulatie, de m
eetbare eigenschappen dus zijn 

druk, volum
e en stroom

. 

Stroom
 

Volum
e 

D
ruk 

Stroom
 

V

Figuur 2 G
rootheden van de circulatie

H
et hart m

oet druk opbouw
en aan de linker kant en druk laag houden aan de rechter 

kant zodat het bloed gaat strom
en. Er m

oet dan geen obstructie van de vaten zijn en 
w

el voldoende volum
e in de vaten. A

ls de circulatie faalt dan is er een levensbedreigende 
situatie, een indicatie voor intensive care behandeling.
Stel je een patiënte voor die zich in de vroege ochtend op de eerste hulp m

eldt m
et een 

doorgem
aakt hartinfarct. Z

e is nog geen 70 jaar en nu kortadem
ig en m

et zuurstof tekort 
op de spoed eisende hulp. D

oodsangst in haar ogen. D
oor het hartinfarct kan het hart 

bij deze patiënte niet m
eer voldoende druk opbouw

en en het bloed stroom
t niet m

eer 
voldoende om

 het lichaam
 te leveren w

at nodig is. D
e circulatie faalt, bloed stuw

t in de 
longen. Een levensbedreigende situatie. N

u zou ik aan de geneeskunde studenten vragen 
w

at de behandelm
ogelijkheden zijn. M

aar voor vandaag stel ik de vraag: w
ordt deze 

vrouw
 geholpen in de N

ederlandse gezondheidszorg? U
 zal volm

ondig ja antw
oorden op 

deze vraag. W
e hebben im

m
ers m

et elkaar in N
ederland grofw

eg 90 m
iljard euro per 

jaar vrijgem
aakt om

 altijd en voor iedereen zorg te regelen. Er zijn collectief fi nanciën 
beschikbaar gem

aakt die ondertussen een aanzienlijk deel van onze nationale begroting 
vorm

en. D
e toegankelijkheid van de zorg is geborgd. O

ok patiënten gaan er van uit dat 
de zorg die ze nodig hebben altijd en tijdig beschikbaar is. D

aar hebben ze vertrouw
en in.

G
rootheden in de zorg   Zoals druk, volum

e en stroom
 de grootheden 

van de circulatie zijn, zo zijn er ook grootheden in de gezondheidszorg. D
e m

eetbare ei-
genschappen van de zorg. Ik benoem

 ze als de F van fi nanciën, de F van faciliteiten en de 
F van focus. 

Financiën 
Faciliteiten 

Focus 
Vertrouw

en 

Figuur 3 G
rootheden van de gezondheidszorg

D
e F van fi nanciën heb ik aangestipt: op dit m

om
ent kost de zorg zo’n 90 m

iljard euro per 
jaar en dit bedrag is de afgelopen jaren toegenom

en. D
e gezondheidszorg in N

ederland is 
ondertussen de duurste in Europa, gem

eten naar percentage bruto binnenlands product. 
B

ijna een kw
art van de zorguitgaven w

ordt gebruikt in de ziekenhuiszorg. D
e intensive care 

gebruikt hiervan ongeveer 5%
. O

ngeveer 18%
 van onze zorguitgaven gaan op dit m

om
ent 

naar de ouderenzorg en m
et het toenem

end aantal ouderen lijkt dit ook te gaan toenem
en. 

Een belangrijke vraag die ons bezig houdt is: hoe kunnen w
e de kosten beteugelen in een 

situatie w
aarin er steeds m

eer ouderen zijn? O
uderen w

aarvan w
e w

eten dat ze m
eer 

behoefte hebben aan gezondheidszorg dan jongeren. H
et is de m

aatschappelijke taak van 
zow

el de zorgprofessionals op de vloer als van de m
anagers en beleidsm

akers om
 sam

en 
de kosten binnen betaalbare grenzen te houden. En tegelijkertijd de kw

aliteit van zorg 
te behouden, nee, eigenlijk te verbeteren. D

at lijkt een onm
ogelijke opgave. M

aar ik ben 
ervan overtuigd dat er m

ogelijkheden zijn om
 dit te bereiken. D

e oplossing ligt niet in een 
nieuw

 m
edicijn m

aar in de organisatie van de zorg. O
rganisatie op zow

el m
icro- als op 

m
acroniveau. M

et m
icroniveau bedoel ik de professionals op de w

erkvloer en hun directe 
leidinggevenden. M

et m
acroniveau bedoel ik de structuur en fi nanciering van de zorg 

vanuit overheid, beleidsm
akers en bestuurders van zorgorganisaties. H

et is aan TIA
S om

 
leidinggevenden en bestuurders gereedschappen te geven om

 deze klus te klaren.
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TIA
S school 

for business and society   
D

e TIA
S business school heet niet voor 

niets School for business and society. D
e m

anagers die bij TIA
S gestudeerd hebben m

oeten 
m

aatschappelijk betrokken zijn, in de praktijk staan en oplossingen bieden voor organisa-
ties m

aar w
el binnen een m

aatschappelijke context. H
et is daarom

 dat de executive m
aster 

opleiding for H
ealth A

dm
inistration, de M

H
A

, de studenten opleidt om
 binnen die m

aat-
schappelijke context oplossingen te vinden in de gezondheidszorg. 

Figuur 4

D
eze studenten lopen al jaren als m

anager tegen problem
en aan w

aar ze, gedreven door 
bevlogenheid voor de zorg, oplossingen voor w

illen vinden. Zo is fi nanciering van de 
zorg op instellingsniveau een uitdaging en m

oet deze ook passen binnen de nationale 
w

ens om
 gezondheidszorg betaalbaar te houden. A

ls A
cadem

ic D
irector van de M

H
A 

opleiding probeer ik daaraan vorm
 te geven. D

e M
H

A
 opleiding zal zich de kom

ende 
jaren verder ontw

ikkelen en m
anagers afl everen die, zoals u net gehoord heeft van collega 

van der M
eer, leiding geven. M

aar ook analytisch denken en betrokken zijn zow
el naar 

hun eigen m
ensen als naar de m

aatschappij. O
m

 dit verder invulling te geven heeft de 
Tilburg U

niversiteit deze leerstoel m
ogelijk gem

aakt binnen TIA
S en daarbinnen het 

H
ealthLA

B
. 

W
etenschappelijk 

onderzoek 
naar 

organisatie 
en 

kw
aliteit 

van 
de 

zorg 
ondersteunt deze doelstellingen. H

et w
etenschappelijk onderzoek dat ik zal leiden zal 

passen binnen de leeropdracht: O
rganisatie en kw

aliteit van de acute zorg. A
angezien 

m
ijn w

ortels in de intensive care liggen zal de focus zich initieel daar bevinden m
aar 

geleidelijk en in toenem
ende m

ate ook andere aspecten van de acute zorg gaan om
vatten. 

O
m

 de effi  ciëntie van de zorg te verbeteren zal er aandacht zijn in het onderzoek voor 
sam

enw
erking en afstem

m
ing tussen verschillende zorg verlenende instanties. 

Voorgeschiedenis
C

onditie
Sociale situatie

W
ensen

Fam
ilie

H
uisarts 

A
m

bulance 
SEH

 
IC

U

Figuur 5 A
cute zorg keten

O
m

 dit concreet te m
aken: onze kortadem

ige patiënte van zojuist ziet binnen enkele 
uren heel veel hulpverleners: de dienstdoende huisarts, de am

bulance verpleegkundige, 
de spoedeisende hulp verpleegkundigen, de spoedeisende hulp arts, de arts-assistent 
cardiologie, de cardioloog en daarna de artsen en verpleegkundigen van de intensive 
care. D

e zorg is opgeknipt in specialism
e gebonden onderdelen. In serie w

orden ze 
aangeboden aan de patiënt. M

aar deze vrouw
 heeft behoefte aan een snelle en naadloos 

in elkaar over gaande de zorgverlening. H
oe kunnen w

e de zorg zo organiseren dat, vanuit 
de patiënt gezien, deze in de behoefte voorziet? Zodat de benodigde inform

atie uit haar 
voorgeschiedenis beschikbaar is, zodat w

e w
eten w

at haar w
ensen zijn en zodat er geen 

verlies van kennis is binnen de keten m
et de vele overdracht m

om
enten.
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D
eskundigheid 

geeft vertrouw
en   Stelt u zich voor hoe zij zich fors kortadem

ig van am
bu-

lance naar spoed eisende hulp naar de intensive care verplaatst. Z
e lijkt volledig vertrou-

w
en te hebben in de zorg die de verpleegkundigen en dokters haar leveren. In het acute 

m
om

ent verw
onder ik m

e toch even over dat onvoorw
aardelijke vertrouw

en. En daaraan 
gekoppeld realiseer ik m

e de verantw
oordelijkheid die ik heb om

 dat vertrouw
en niet te 

schenden. Ik pak haar hand, benoem
 de angst, zij knikt en w

e proberen de angst voor het 
sterven w

eg te nem
en m

et w
at m

orfine. H
et benoem

en van de angst, het uiten van begrip 
en het geven van aandacht leidt allem

aal tot vertrouw
en. H

et vertrouw
en bij haar is duide -

lijk groot, terw
ijl w

ij toch onbekenden van elkaar zijn. D
at vertrouw

en zal ze nodig hebben 
om

 de zw
are intensive care behandeling te doorstaan. H

et is daarom
  zaak om

 actief aan 
dat vertrouw

en te w
erken. G

iddens heeft dit beschreven in 1994 als active trust. Vertrou -
w

en w
aar je actief aan m

oet w
erken. O

ndertussen vraag ik m
e af w

aar haar vertrouw
en zijn 

oorsprong vindt. W
eet deze vrouw

 of onze kw
aliteit van zorg goed is? W

aarschijnlijk w
éét 

ze dat niet, m
aar ze verw

acht het w
el. Vertrouw

en heeft nam
elijk een prospectief aspect: 

op basis van vertrouw
en zijn er verw

achtingen voor de toekom
st. In tegenstelling tot te -

vredenheid. Tevredenheid is retrospectief. A
lleen achteraf kan je tevreden zijn, niet vooraf. 

D
enk je eens in hoeveel reden tot angst er is als je volledig afhankelijk bent van die 

paar personen aan je bed zonder te w
eten w

at ze w
aard zijn. M

aar de angst van deze 
vrouw

 lijkt door haar ziekte veroorzaakt, niet door gebrek aan vertrouw
en. Z

ij heeft er 
vertrouw

en in dat de m
ensen aan bed expertise hebben. D

eskundigheid is nam
elijk een 

factor die vertrouw
en geeft. D

e m
ensen aan bed zijn geschoold en zij vertrouw

t er op dat 
de organisatie van het ziekenhuis er op toeziet dat alleen degenen m

et de juiste expertise 
aan haar bed staan, dag en nacht. Sinds 1995 hebben w

e in N
ederland, via de G

IC
, de 

gem
eenschappelijke intensive care com

m
issie, m

et elkaar geregeld dat intensivisten aan 
bed geschoold zijn en gecertificeerd. D

it is tot stand gekom
en door oud m

inister prof. Els 
B

orst en inhoudelijk vorm
 gegeven door prof. B

ert Thijs en prof. C
hris Stoutenbeek. A

lle 
drie een te vroege dood gestorven. 
H

et overlijden dat w
e bij onze patiënte proberen te voorkom

en door non-invasieve 
beadem

ing m
et m

asker te geven, aangevuld m
et m

edicatie via een centrale lijn. H
ierm

ee 
neem

t 
de 

kortadem
igheid 

af 
inderdaad. 

Er 
zijn 

voor 
deze 

behandeling 
voldoende 

faciliteiten aanw
ezig: de IC

 afdeling zelf, apparatuur, m
edicam

enten en personeel.

Faciliteiten   D
aarm

ee kom
en w

e bij de tw
eede grootheid van de gezondheids-

zorg: faciliteiten. N
aast de F van financiën heb ik de F van faciliteiten benoem

d. Zonder 
m

aterialen en gebouw
en kan im

m
ers geen gezondheidszorg geleverd w

orden. D
at is in het 

bijzonder w
aar voor de intensive care. Een intensivist zonder spullen is een visser zonder 

hengel. N
atuurlijk is er een belangrijke verbinding tussen financiën en faciliteiten; appara -

tuur m
oet im

m
ers gekocht kunnen w

orden. O
nder faciliteiten vat ik ook m

ensen die in de 
zorg w

erken. M
ensen die geschoold zijn en de zorg daadw

erkelijk leveren. Een intensivist 
kan geen zorg leveren zonder de IC

 verpleegkundigen en ondersteunende diensten. A
rt -

sen, verpleegkundigen en anderen m
oeten als team

 sam
enw

erken. Ieder m
et hun eigen 

verantw
oordelijkheden en taken m

aar m
et elkaar m

oeten ze geïntegreerde zorg leveren. 
Z

eker in een situatie van spoed en levensgevaar is het belangrijk om
 m

et elkaar die com
-

plexe zorgvraag te beantw
oorden. W

e hebben daar op de IC
 van het O

LVG
 in de afgelopen 

jaren aan gew
erkt m

et als leidraad de principes en voorw
aarden van high reliability organi -

zations.  D
it concept van W

eick &
 Sutcliff (20

01) beschrijft een m
odel van organisaties die 

hoog betrouw
baar m

oeten zijn. D
it zijn organisaties w

aarbij verkeerde beslissingen ver -
regaande gevolgen kunnen hebben. D

enk aan vliegdekschepen, brandw
eerkorpsen m

aar 
dus ook intensive care. H

et w
erken m

et dit concept kan een organisatie helpen om
 beter 

te presteren. 

Figuur 6 Kenm
erken van H

RO
 (m

et toestem
m

ing naar Lekka C
 2011)
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D
e 

verkokering 
tussen 

verpleegkundigen 
en 

intensivisten 
is 

daarm
ee 

grotendeels 
opgeheven zodat w

e als team
 kunnen optrekken. Een high reliability organization, H

RO
, 

heeft een aantal kenm
erken. W

e hebben respect voor elkaar en elkaars w
erk, w

e houden 
elkaar goed op de hoogte en w

e m
aken een gezam

enlijk referentiekader van w
aaruit w

e 
w

erken. W
e hebben ons geoefend in allerlei aspecten van H

RO
 door het w

erken m
et 

experim
enten. D

it w
as enerverend en vaak ook m

oeilijk om
dat het in een experim

ent gaat 
zoals het gaat. Er is geen goed of fout. D

at w
as m

oeilijk om
dat w

ij steeds denken in goed 
en fout en fouten m

aken op zichzelf fout is. Voor som
m

igen voelden de experim
enten 

ongem
akkelijk en voor anderen juist bevrijdend. W

aar het m
ij om

 gaat is dat ook binnen 
een afdeling, op m

icroniveau, gew
erkt m

oet w
orden aan de sam

enw
erking om

 vertrouw
en 

te hebben in elkaar en om
 vertrouw

en te kunnen geven aan de patiënten die dat zo hard 
nodig hebben.

Focus   D
aarm

ee kom
en w

e als vanzelf bij de derde grootheid van de gezondheids-
zorg die ik heb benoem

d als focus. M
et focus bedoel ik de w

erkelijke inzet van geld en 
faciliteiten voor de patiënt. D

eze is m
inder m

akkelijk te m
eten m

aar daarom
 niet m

inder 
belangrijk. B

ij focus gaat om
 w

erkelijke inzet, niet alleen in technische zin m
aar ook in 

aandacht en betrokkenheid. O
m

 aan te voelen w
at ik m

et focus bedoel stel ik u een beetje 
gekke vraag: w

at is een relatie zonder liefde? Parallel daaraan: w
at is een zorgverlener 

zonder focus op de patiënt als m
ens. Patient-centered care, fam

ily-centered care, hum
ani -

ty-centered care, dat zijn begrippen die op dit m
om

ent veel aandacht en invulling krijgen 
en die gaan over focus. D

eze focus geeft zin aan de zorg, deze focus geeft een w
arm

 en 
tevreden gevoel. Patiënten w

illen natuurlijk goede zorg. M
aar m

edisch inhoudelijk goede 
zorg gaat niet als vanzelf gepaard m

et een tevreden patiënt. En andersom
 ook niet ove -

rigens. Een van onze TIA
S docenten leert de M

H
A

 studenten dat ontevredenheid som
s 

voortkom
t uit op eerste gezicht triviale zaken zoals bijvoorbeeld het slechte eten of de par -

keergelegenheid. M
aar ook als je die factoren prim

a regelt is het niet zeker dat patiënten 
en fam

ilie tevreden zijn. H
et w

egnem
en van factoren die ontevredenheid geven leidt niet 

autom
atisch tot tevredenheid. Tevredenheid over de verkregen zorg w

ordt vooral bereikt 
door aandacht, betrokkenheid, liefde en respect door de zorgverlener voor je patiënt, cli -
ent, m

edem
ens. D

at bedoel ik m
et focus en is geldig voor verpleegkundigen, dokters m

aar 
óók voor leidinggevenden en bestuurders.

Vertrouw
en: 

de brandstof van de zorg   
Z

ijn w
e er dan m

et 3x F van financiën, 
faciliteiten en focus? H

et lijkt dat je daarm
ee de zorg w

el beschreven hebt. H
et duurde 

bij m
ij een paar jaar voordat ik een vierde, cruciale, factor onderscheidde, vertrouw

en. 
Juist om

dat vertrouw
en zo vanzelfsprekend lijkt, om

dat vertrouw
en de basis vorm

t van 
alles w

at in de zorg gebeurt. A
nnette B

aier (B
aier 1986) vergelijkt vertrouw

en m
et schone 

lucht: je bent je pas bew
ust van schone lucht als de lucht niet schoon is. Vertrouw

en in de 
zorg is im

pliciet, je bent je er pas van bew
ust als het ontbreekt. Je kan de carrosserie van 

een auto hebben. M
et zelfs een m

otor daarin en een bestuurder. M
aar de auto gaat pas 

rijden als de m
otor is aangezet en blijft alleen rijden als er brandstof is. D

e brandstof van 
de zorg is vertrouw

en. Zonder vertrouw
en kan de zorg niet functioneren zoals ze nu doet. 

Vertrouw
en van de patiënten in de zorgverleners, vertrouw

en van zorgverleners onderling 
in elkaar, vertrouw

en in de organisatie, in bestuurders en in de overheid. Z
elfs vertrouw

en 
in het zorgstelsel als geheel is cruciaal. D

e hum
anity centered care is in feite een m

anier 
om

 het vertrouw
en te vergroten. D

oor de patiënten of cliënten zo u w
ilt, m

et respect en 
aandacht te benaderen, door interesse te tonen in hun zijn als m

ens m
et een ziekte of een 

beperking, door w
at som

m
igen noem

en de echte verbinding te leggen tussen zorgverlener 
en zorgvrager daardoor w

ordt vertrouw
en opgebouw

d. 

W
at is vertrouw

en   D
eze vrouw

, opgenom
en m

et heftige kortadem
igheid 

door falen van de circulatie, bleef ondanks m
asker beadem

ing en de initiële verbetering 
toch zuurstofbehoeftig. Er bleef een forse adem

arbeid bestaan in de dagen na de opnam
e. 

H
et afw

ijkende beeld op de röntgenfoto van hart en longen verbeterde niet ook al w
erd 

er vocht afgedreven. D
e verm

oeidheid nam
 toe en na een paar dagen w

as kunstm
atige 

beadem
ing m

et een buisje in de luchtpijp onverm
ijdelijk. D

e com
m

unicatie tussen ons 
w

as nu beperkt om
dat m

et zo’n beadem
ing de stem

 niet gebruikt kan w
orden. D

ag na 
dag verstreek. D

e diagnose verschoof naar een onbehandelbare interstitiële longziekte als 
onderliggende ziekte w

aarbij het acute hartinfarct had geleid tot falen van de circulatie. D
e 

behandelm
ogelijkheden w

aren beperkt.  En toch, het vertrouw
en van deze kranige vrouw

 
in ons als behandelteam

 bleef onverm
inderd.

‘Vertrouw
en in dingen of m

ensen behelst de bereidheid risico te 
ondergaan dat ze ons in de steek laten, m

et de verw
achting dat het 

niet zo zal zijn of gebrek aan aandacht voor die m
ogelijkheid’

B
art N

ooteboom
, 2002
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W
at is eigenlijk vertrouw

en? B
art N

ooteboom
 (N

ooteboom
 20

02) onderzocht vertrouw
en 

en defi nieert vertrouw
en als: ‘vertrouw

en in dingen of m
ensen behelst de bereidheid 

risico te ondergaan dat ze ons in de steek laten, m
et de verw

achting dat het niet zo zal zijn 
of gebrek aan aandacht voor die m

ogelijkheid’. A
ls w

e vertrouw
en, dan veronderstellen 

w
e oprechtheid, geloofw

aardigheid en betrouw
baarheid tot het tegendeel blijkt. D

eze 
om

schrijvingen hebben een aantal 
im

plicaties. Zo zit er een elem
ent kw

etsbaarheid in vertrouw
en. A

ls je vertrouw
t dan stel 

je je kw
etsbaar op. D

e verw
achtingen die je hebt kunnen geschaad w

orden en dat kan 
leiden tot w

antrouw
en of in ieder geval verm

inderen van vertrouw
en. 

D
eskundigheid

Intentie

Integriteit

Vertrouw
en

W
aargenom

en
risico

Risico nem
en in

relatie
U

itkom
st

Vertrouw
en

Risico nem
en in

Figuur 7 H
et construct vertrouw

en, aangepast van M
ayer et al (1995)

Een patiënt m
et een hulpvraag en vertrouw

en in de zorgverlener is dus kw
etsbaar. D

aarom
 

is er een ultiem
e noodzaak dat de zorgverlener deze kw

etsbaarheid niet m
isbruikt. D

it 
heeft te m

aken m
et integriteit van de zorgverlener. Integriteit en vertrouw

en zijn op 
die m

anier m
et elkaar verbonden. D

e verontw
aardiging die er is bij betrokkenen en in 

de m
aatschappij na een incident w

aarbij de zorgverlener niet integer gehandeld heeft 
is daarom

 terecht. D
ergelijke incidenten schaden niet alleen het vertrouw

en in die ene 
zorgverlener m

aar schaadt ook breder het vertrouw
en in de zorg. N

aast kw
etsbaarheid 

en integriteit w
ordt er bij vertrouw

en nog een 3
e aspect onderscheiden: intentie. D

e 
zorgverlener m

oet een goede intentie hebben. D
at niet alleen, deze intentie m

oet ook 
blijken uit daden. H

et spreekw
oord luidt niet voor niets: ‘vertrouw

en m
oet blijken’.  

W
e spreken dan over conditional trust, voorw

aardelijk vertrouw
en. D

it voorw
aardelijk 

vertrouw
en w

il zeggen dat m
en bereid is elkaar te vertrouw

en zolang het gedrag passend 
is om

 het vertrouw
en te handhaven. Zolang dat gedrag passend is w

il m
en m

et elkaar 
stappen in de toekom

st zetten. D
aarnaast bestaat unconditional trust, onvoorw

aardelijk 
vertrouw

en. D
it onvoorw

aardelijk vertrouw
en is gebaseerd op gezam

enlijke w
aarden. 

O
nvoorw

aardelijk
vertrouw

en
Voorw

aardelijk
vertrouw

en

Gezamenlijke Waarden

Ongepast gedrag

Figuur 8 (O
n)voorw

aardelijk vertrouw
en

D
eze gezam

enlijke w
aarden drijven het vertrouw

en. Een goede relatie is gebaseerd op 
onvoorw

aardelijk vertrouw
en. D

e geloofw
aardigheid in elkaar is m

et de gezam
enlijke 

w
aarden geregeld. D

it onvoorw
aardelijk vertrouw

en is ontstaan door em
pirisch bew

ijs; 
door herhaald gedrag en interactie zijn de gezam

enlijke w
aarden die het vertrouw

en 
m

aken gew
orden tot kennis. In de zorg dreigt er een verschuiving van vertrouw

en. 
Van onvoorw

aardelijk vertrouw
en naar voorw

aardelijk vertrouw
en. In het verleden w

as 
er sprake van de dokter die de besluiten nam

 en de patiënt die daar zonder vragen of 
opm

erkingen in m
eeging. D

e m
aatschappij is echter de laatste jaren snel aan het 

veranderen. N
a de tw

eede w
ereldoorlog, na zoveel leed en uitelkaar gerukte fam

ilies, 
w

ilden w
e goed voor elkaar zorgen. Sam

en sterk in de verw
erking en in de w

ederopbouw
. 

D
at 

leidde 
ook 

tot 
een 

sluitend 
sociaal 

netw
erk, 

nauw
keurig 

door 
de 

overheid 
geregisseerd. D

e stijgende w
elvaart en de sterke internationale positie m

aakte het ook 
m

ogelijk om
 dit uit de rijksfi nanciën te laten ontstaan. Vanuit die zorgzam

e sam
enleving 

is het individuele zelfbew
ustzijn gegroeid m

et zelfsturing als belangrijk kenm
erk. N

a de 
m

aakbare sam
enleving en de m

aakbare leefom
geving is er nu ook je m

aakbare leven. D
e 

elektronische revolutie die zich de laatste jaren voor doet heeft deze ontw
ikkeling verder 

ondersteund. Regie over je eigen leven en dus ook over je gezondheid. N
iet m

eer de 
expertise en daaruit volgende besluitvorm

ing door hulpverleners is vanzelfsprekend m
aar 

beschikbaarheid van inform
atie via digitale m

edia is dat. En van daaruit m
aak je zelf als 

zorgvrager w
el je keuzes. D

e experts zijn adviserend. H
et ondersteunen van die behoefte 

via een patiënt gerichte, liever nog een patiënt gestuurde inzet van zorgverleners is de 
transitie w

aar w
e m

iddenin zitten. 
H

et vertrouw
en is daarm

ee voorw
aardelijk: als zorgverlener krijg je het vertrouw

en zolang 
je gedrag overeenkom

stig is m
et je adviserende rol. Er is daarm

ee geen w
antrouw

en 
ontstaan 

m
aar 

w
el 

een 
verschuiving 

van 
vertrouw

en, 
van 

onvoorw
aardelijk 

naar 
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voorw
aardelijk. D

it voorw
aardelijk vertrouw

en is w
el im

pliciet bij het aangaan van een 
relatie, bijvoorbeeld die tussen arts en patiënt m

aar om
 het te behouden zal er blijvend 

aan gew
erkt m

oeten w
orden, het zogenaam

de actieve vertrouw
en. Volgens G

iddens kan 
er actief vertrouw

en zijn door openheid en intensieve com
m

unicatie w
aarbij zelfreflectie 

een belangrijk kenm
erk is. Zorgverleners m

oeten leren om
 actief aan vertrouw

en te 
w

erken en hier prioriteit aan te geven.

H
oe is het gesteld 

m
et vertrouw

en in de zorg?   H
oe is het dan nu gesteld m

et ver-
trouw

en in de zorg? Er is nog heel w
einig onderzoek gedaan naar het vertrouw

en in de 
zorg. B

ij het N
IVEL w

ordt het vertrouw
en in de zorg w

el al jaren gem
eten via de barom

eter 
vertrouw

en in de gezondheidszorg. 

Figuur 9

U
 ziet dat er over de jaren bij ongeveer 70 tot 75%

 van de respondenten veel vertrouw
en in 

ziekenhuizen is m
aar dit is lager dan het vertrouw

en in m
edisch specialisten en huisartsen 

w
aar het over de jaren net onder de 90%

 is. O
p zichzelf is het interessant om

 de vraag 
te stellen w

aarom
 ziekenhuizen als organisaties een consequent lager vertrouw

en scoren 
dan m

edische beroepsbeoefenaren als persoon. H
et vertrouw

en in de verpleeghuizen, 
thuiszorg en verzorgingshuizen lijkt nog lager te zijn dan ziekenhuizen.

Figuur 10

H
et is onduidelijk w

elke factoren een rol spelen, w
elke confounders er zijn en w

elke 
aspecten van vertrouw

en hierin van belang zijn. U
 begrijpt, het onderw

erp vertrouw
en in 

de zorg behoeft verder onderzoek. 

Transparantie is 
noodzaak gew

orden   Ik heb eerder benoem
d dat het actief w

erken aan 
vertrouw

en noodzakelijk is gew
orden. In het licht hiervan w

ordt transparantie over data 
voorgestaan. D

uidelijkheid over resultaten w
aarm

ee je als zorgvrager keuzes kan m
aken 

en w
aarm

ee je als zorgverlener of zorgorganisatie aan vertrouw
en kan bouw

en. H
oew

el 
resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekom

st, zijn het data over de 
structuur, de processen en de uitkom

sten die de hulpvragers in toenem
ende m

ate voeden. 
Transparantie is daarm

ee een noodzaak gew
orden, een onm

isbaar instrum
ent om

 actief 
aan het voorw

aardelijke vertrouw
en te w

erken. H
et achterhouden van data onderm

ijnt 
daarm

ee het vertrouw
en. D

eze gegevens, de m
eetbare elem

enten van zorgverlening noe -
m

en w
e indicatoren. Indicatoren die openbaar zijn en w

aarop zorgvragers en toezichthou-
dende instanties besluiten nem

en m
oeten daarom

 robuust zijn op inhoud en registratie. 
Indicatoren zijn voor zorgverleners zelf erg belangrijk om

 inzicht te krijgen in de eigen kw
a -

liteit van zorgverlening, w
e noem

en deze indicatoren dan interne indicatoren. H
et blijkt 

echter uit onderzoek dat het m
oeilijk is om

 op grond van deze interne indicatoren de eigen 
resultaten te verbeteren. W

e zullen daarom
 de kom

ende jaren sam
en m

et de indicatoren 
com

m
issie van de N

VIC
, de N

ederlandse Vereniging voor Intensive C
are, m

oeten zoeken 
naar m

anieren om
 te kom

en tot w
erkelijke verbeteringen in de zorg via interne indicatoren. 
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A
ls voorzitter van deze indicatoren com

m
issie hoop ik daar sam

en m
et de andere com

m
is-

sieleden en geïnteresseerden richting aan te kunnen geven.
Voor de intensive care is de stichting N

IC
E, de N

ationale Intensive C
are Evaluatie, op de 

goede w
eg door zich bew

ust te tonen van de noodzaak van het delen van inform
atie en 

het w
erken aan transparantie. Som

m
igen in de beroepsgroep hebben tw

ijfels over deze 
transparantie. D

at is begrijpelijk om
dat op de korte term

ijn het voordeel onzeker is. In 
term

en van vertrouw
en kan je stellen dat ervaringen uit het verleden m

et betrekking tot 
transparantie nog geen vertrouw

en hebben gew
ekt bij de professionals dat het transparant 

zijn gunstige effecten sorteert. A
ls bijvoorbeeld uit de gegevens blijkt dat de zorg niet 

overal even goed is kan dat gegeven op zichzelf het vertrouw
en in de zorg onderm

ijnen. 

“W
erken m

et indicatoren is w
el noodzakelijk 

m
aar kent veel haken en ogen”

D
at is een probleem

 voor de individuele zorgverlener m
aar m

isschien nog m
eer voor de 

zorginstantie. D
e zorginstantie bevindt zich steeds m

eer in een concurrerende om
geving 

en m
oet zien dat in de onderhandelingen m

et de zorgverzekeraar een goed resultaat 
behaald w

ordt. H
et w

erken m
et indicatoren is dus w

el noodzakelijk m
aar kent veel haken 

en ogen. 

Z
orgstelsel   N

iet alleen het vertrouw
en in zorgprofessionals en de zorginstantie 

is belangrijk m
aar ook vertrouw

en in het zorgstelsel als geheel. H
ierbij speelt de overheid 

een cruciale rol. H
et gaat om

 het vertrouw
en in een overheid die zorgt voor toegankelijk -

heid en betaalbaarheid van de zorg. D
e overheid heeft een aantal ingrijpende veranderin-

gen ingevoerd. D
e transitie van het zorgstelsel past bij de m

aatschappelijke veranderingen 
die gaande zijn. In zow

el de cure als in de care betekent dit dat er vanuit een andere visie 
op gezondheid en ziekte aanpassingen aan het systeem

 gedaan w
orden. D

e zorg m
oet 

m
eer vraag- dan aanbod gestuurd gaan functioneren. D

e roep om
 eigen regie te voeren, 

een zelfsturende rol, is bij de ouderen m
inder uitgesproken dan bij de jongere generaties. 

Patiënten en cliënten zullen nu m
eer dan voorheen een actievere rol m

oeten vervullen. 
D

oor te sturen op financiën en faciliteiten m
oet deze verandering ingezet w

orden. D
eze 

transitie van het zorgstelsel is enerzijds een risico voor het vertrouw
en in de zorg op korte 

term
ijn m

aar m
oet op langere term

ijn het vertrouw
en behouden. N

u het voor velen onze -
ker is hoe de veranderingen in onder andere de AW

BZ
, W

M
O

 en W
lZ

 uitpakken staat dat 

vertrouw
en onder druk. D

e jeugdzorg en ouderenzorg staan voor grote uitdagingen om
 

binnen gem
eentelijke afspraken de kw

aliteit te behouden. Een belangrijke uitdaging is om
 

in deze nieuw
e constructie de kansen te zien om

 de zorg te verbeteren door onder andere 
zelfsturing en eigen participatie te vergroten. In de visie van Porter en Teisberg (Porter &

 
Teisberg 20

06) betekent dit het vergroten van de w
aarde door de kw

aliteit te vergroten en 
de kosten te verlagen. D

e genoem
de transitie is ook in de ziekenhuizen gaande w

aarbij 
ook de organisatie van intensive care aan verandering onderhevig is. D

e afgelopen 4 jaar 
is gew

erkt aan een nieuw
e richtlijn voor de O

rganisatie en w
erkw

ijze van intensive care 
afdelingen voor volw

assenen. 

“Evidence based m
edicine is dus één m

aar niet het enige perspectief”

D
e huidige richtlijn stam

t uit 20
06 en behoeft binnen de veranderende zorg een revisie. 

O
ok hier is de uitdaging om

 vanuit een patiënt gerichte benadering de intensive care or -
ganisatie aan te passen. W

aar beleidsm
akers en bestuurders vanuit een brede visie op 

gezondheidszorg vooruit w
erken, zijn professionals op de vloer m

eer m
et individuele zorg 

op basis van evidence based m
edicine bezig. Evidence based m

edicine is dus één m
aar niet 

het enige perspectief. D
at keuzes die professionals m

aken niet altijd congruent zijn m
et 

die van beleidsm
akers is daarm

ee vanzelfsprekend en behoeft van beide kanten begrip. 
D

at het proces van het m
aken van deze nieuw

e richtlijn het vertrouw
en tussen intensivis -

ten onderling op de proef heeft gesteld is duidelijk. D
aar tegenover staat dat als het ons 

lukt om
 een nieuw

e IC
 organisatie richtlijn te accorderen en te im

plem
enteren dat w

e voor 
langere tijd het vertrouw

en in de IC
 zorg kunnen vergroten.

U
 vraagt zich ondertussen m

isschien af hoe het onze patiënte vergaat die in een 
uitzichtloze situatie is gekom

en w
aarbij een beadem

ingsapparaat haar in leven houdt. 
O

ndanks de gebrekkige com
m

unicatie in deze beadem
de toestand heb ik haar duidelijk 

gem
aakt dat w

e denken dat onze behandeling geen verbetering gaat geven. O
m

 helem
aal 

zeker te zijn kunnen w
e de m

edicijnen nog over het w
eekend de tijd geven. W

e kom
en 

overeen dat als ik er op dinsdag w
eer ben en het dan niet beter is dat w

e dan de 
behandeling zullen stoppen w

aarna ze zal overlijden. Ik ben onder de indruk van de rust 
die deze sterke vrouw

 uitstraalt tijdens dit ‘gesprek’. Z
e geeft aan de zorg van ons erg te 

w
aarderen. B

ij m
ijn terugkom

st op dinsdag is de situatie niet verbeterd. Ik ben m
e bew

ust 
van de unieke situatie die iedere stervensbegeleiding is en van het vertrouw

en dat ik krijg 
van iem

and die bijna letterlijk haar leven aan m
e geeft. Ik krijg van haar het vertrouw

en 
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dat ik haar sterven zonder pijn en benauw
dheid kan laten verlopen. Ik krijg dat vertrouw

en 
van haar nadat de zorg, en ik zelf als zorgverlener, haar het vertrouw

en heeft gegeven. 
Vandaar dat ik van m

ening ben dat vertrouw
en in de zorg kostbaar is en dat w

e daar 
continu en actief aan m

oeten blijven w
erken.

“Vertrouw
en in de zorg is kostbaar 

en daar m
oeten w

e continu en actief aan blijven w
erken”

C
onclusie   Vertrouw

en in al zijn facetten krijgt als eigenschap van de zorg nog 
w

einig aandacht.
D

e veranderingen in m
aatschappij en de zorg leiden tot verschuiving van vertrouw

en 
van onvoorw

aardelijk naar voorw
aardelijk. D

at m
aakt dat iedereen in de zorg actief m

oet 
w

erken aan het onderhouden van vertrouw
en. 

D
ankw

oord



Vertro
u

w
en

 in
 d

e zo
rg

 21
 20 Vertro

u
w

en
 in

 d
e zo

rg

Ter afsluiting w
il ik een dankw

oord w
ijden aan een aantal personen en organisaties. 

N
atuurlijk is het onm

ogelijk om
 iedereen die dat verdient hier persoonlijk te bedanken. 

D
aarom

 bij voorbaat dank aan een ieder die ik gezien de tijd niet kan noem
en. A

ls eerste 
dank ik de Rector en het C

ollege van B
estuur van de Tilburg U

niversiteit die sam
en m

et de 
decaan en vice-decaan van TIA

S, Kees Koedijk en Jenke ter H
orst, deze leerstoel m

ogelijk 
gem

aakt hebben. Ik dank de leiding van TIA
S, Kees Koedijk, Jenke ter H

orst en H
ilde 

B
aert voor de w

arm
e ontvangst binnen TIA

S, de ruim
te die ik krijg om

 invulling te geven 
aan m

ijn taak en de w
aardering voor m

ijn inbreng. TIA
S w

as voor m
ij niet erg bekend en 

ik kan niet anders zeggen dan dat ik onder de indruk ben van de kw
aliteit en energie die 

jullie als leiding m
aar ook TIA

S als geheel heeft. TIA
S ís kw

aliteit en energie. D
e zuivere 

academ
ische om

geving die binnen TIA
S bestaat doet m

ij erg goed. H
ierin speelt Theo 

Poiesz voor m
ij een belangrijke rol en daarom

 m
ijn dank aan Theo en ook aan Freek Lapré 

die al jaren de M
H

A
 Tilburg draaien en die m

ij steeds vakkundig, kritisch en behulpzaam
 

terzijde staan bij alle vragen die ik heb voor de U
trecht groep. D

e program
m

a m
anagers, 

recruiters, m
arketeers, secretariaat en anderen bedankt voor jullie steun. N

ardo, bedankt 
voor het open zetten van de TIA

S deur en het vertrouw
en dat je steeds in m

e blijkt te 
hebben. W

ij spreken elkaar straks nog w
el!

Veel dank gaat naar m
ijn opleiders in het vak. Z

ij zijn rolm
odellen en kennisdragers en 

van onschatbare w
aarde gew

eest. Ik noem
, zonder anderen tekort te w

illen doen B
ob 

Silberbusch, Klaas Roozendaal, C
hris Stoutenbeek, H

eleen O
udem

ans en D
urk Z

andstra. 
Z

ij hebben een belangrijke rol gespeeld in m
ijn persoonlijke ontw

ikkeling. D
ank aan de 

Raad van B
estuur van het O

LVG
 en aan de vakgroep intensivisten om

 m
e de ruim

te te 
geven de tw

ee functies te com
bineren. D

an natuurlijk de intensive care afdeling van het 
O

LVG
 m

et alle collega’s, dank voor de sam
enw

erking. M
et nam

e noem
 ik de vakgroep 

intensivisten, stuk voor stuk collega’s die ik niet zou w
illen m

issen en ik hoop nog lang 
m

et jullie sam
en te w

erken.

Lieve Sterre, Evan en M
erijn, jullie zijn de m

eest fantastische kinderen die ik m
e kan 

voorstellen. Tot slot Jolanda, dank voor je relativerende verm
ogen en w

at m
ij betreft 

volstaat het om
 te zeggen: onvoorw

aardelijk vertrouw
en.

 
 

 
 

 
 

 
Ik heb gezegd. 
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